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Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e  Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2017, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e
trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos),
para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) presta-
ção de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2016, (iii) análise das demonstrações financeiras, (iv)
análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes, (v) planos
de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro líquido do
exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de interesse da
sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrati-
vos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convo-
cação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 27
de março de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.      (05, 06 e 07)

1ª RP. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0072232-02.2003.8.26.0100 ( USUC 423 ) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Acácio Moreira Barbosa, 
herdeiros de Hélio José Pires Oliveira Dias, a saber: Genoveva Cecília Pires Oliveira Dias, José Pires 
Oliveira Dias Neto e s/m Vera Helena Mendonça Pires Oliveira, Regina de Camargo Pires de Oliveira, 
Suzana Maria Pires de Oliveira Dias, Hélio Pires de Oliveira Júnior, Marina Pires Oliveira Dias, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Kelly Gonçalves Mendonça, Alex Gonçalves Mendonça, Ricardo 
Gonçalves Mendonça, Maria de Fátima Sousa e o espólio de Manuel Augusto de Mendonça, 
representado pela inventariante Eurides Gonçalves da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bento Correia de Figueiredo (antiga 
Rua 3), nº 46, lote 1 da quadra “G” do loteamento Vila Suzana, Jardim Suzana, Subdsitrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, com área de 253,74 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 095.249.0013-0, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/04/2017  - 11:35h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
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Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc. 0001074-43.2010. 8.26. 0001. A. MM. Juíza de Direito da 8º
VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone De Figueiredo Rocha Soares, na forma
da lei, etc.. Faz Saber á Rubenita Kelly Costa Silva, CPF/MF Nº 297.210.468-41, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 1.814,84, (Janeiro/2010), devidamente atualiza da e  acrescida de juros de
mora e correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios, referente ás despesas
hospitalares  decorrentes do atendimento médico á ré em 12/11/2006, no pronto-socorro do Hospital e
Maternidade  São Camilo Santana, evoluindo para a internação até sua alta em 13/11/2006, conforme
nota  fiscal nº 17051 e 17163. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta  e para que, no prazo de  15 dias, que
fluirá o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que  será nomeado curador  especial. Será o presente edital, por
extrato , afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo,
aos 21 de Fevereiro de 2017.                                                                                                         (06 e 07)

Processo Físico nº: 0009091-22.2011.8.26.0005 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido: Espólio de Pedro Brito
Rocha EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009091-22.2011.8.26.0005 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Pedro Brito
Rocha, CPF 013.497.128-09, Brasileiro, que por parte de Banco Volkswagen S/A, lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária do VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM, MODELO
GOL CITY 1.0 (GER.4) (TOTALFLEX) A/G 4P (BÁSICO), ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA,
CHASSI 9BWAA05W69P113296, PLACA EHX-8808, RENAVAM 124521347, visto que o réu deixou de
pagar as parcelas avençadas. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05(cinco) dias,
PAGAR a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na ini-
cial devidamente atualizados, bem como CONTESTAR a ação no prazo de 15 dias. Fica ainda, advertido
que 05(cinco) dias após executada a liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consoli-
dar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor
fiduciário. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros,
os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017.    (06 e 07)

Edital de Intimação Prazo 20 dias - Processo. 0123523-42.2006.8. 26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2º VC, do Foro Regional l – Santana, Estado de SP. Dr(a). Maria Salete Corrêa Dias, na
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Geisa Breves Quintes, e Jose Roberto da Silva Quintes que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
alegando em síntese que os executados estão em lugar incerto e não sabido, : foi deferida a sua
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 40.705,60 - Maio/2015, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no
prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta Cidade de São Paulo, aos 14 de Março de 2017.                                                  (06 e 07)

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Numerários 30.330 30.532
Banco conta Movimento 269.684 195.796
Total 300.013 226.328
Aplicações Financeiras 17.933.296 17.546.470
Duplicatas a Receber 6.442.676 1.526.139

24.375.971 19.072.608
Outros Créditos
Impostos a Recuperar 57.179 163.041
Adiantemento Férias 27.786 32.619
Depósito Garantia 70.493 85.003
Depóstos Judiciais 231.181 256.086
Outros Adiantamentos 14.972 14.972
Total 401.611 551.721
Total do Ativo Circulante 25.077.595 19.850.657
Ativo Não Circulante
Investimentos 4.400.000 6.583.648
Imobilizado
Imóveis 1.346.732 1.346.732
Equipamentos de Produção 9.724.891 9.264.859
Móveis e Instalações 523.875 463.792
Veículos 4.593.937 4.880.443
Outras Imobilizações 5.447 5.447
Total 16.194.881 15.961.273
(-) Depreciação Acumulada (7.924.535) (7.096.254)
Total do Ativo Não Circulante 12.670.346 15.448.666
Total Geral do Ativo 37.747.941 35.299.323

Balanço Patrimonial  Consolidado - (Valores Expressos em R$) Demonstrações de Resultado Consolidada
(Valores expressos em R$)Passivo 31/12/2016 31/12/2015

Circulante
Fornecedores 17.440 25.419
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Salarios 9.310 1.121
INSS 197.121 261.232
FGTS 74.731 105.761
Outras 76.224 97.430
Indenização Trabalhista a Pagar 600.000 0
Total 957.386 465.544
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 155.992 137.185
CSLL a Recolher 72.038 65.467
Cofins a Recolher 44.927 43.400
Pis a Recolher 9.734 9.403
Outras 0 0
Total 282.692 255.456
Outras Obrigações
Financiamentos 0 102.583
Outros 0 154
Total 0 102.737
Total Passivo Circulante   1.257.517     849.156
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 20.100.000 20.100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 16.390.424 14.350.167
Total do Patrimônio Líquido 36.490.424 34.450.167

Total Geral do Passivo 37.747.941 35.299.323

CONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/ACONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S/A
CNPJ: 64.132.277/0001-50

Demonstrações Contábeis Consolidadas

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Consolidado -  (Valores expressos em R$)

Demonstrações do Resultado Abrangente Consolidada
(Valores expressos em R$)

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2016 31/12/2015
Resultado Líquido   7.815.586   7.562.653
Total 7.815.586 7.562.653

Notas Explicativas
1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis consoli-
dadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC para
Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação método linear. 3) Demonstra-
ções Consolidadas: As demonstrações publicadas da referida empresa es-
tão consolidadas com a participação que a empresa apresenta em dois con-
sórcios de acordo com o percentual de participação em cada uma delas.
4) Reconhecimento Perdas e Indenizações: Houve no periodo o reconheci-
mento da perda por desvalorização nas participações acionarias (Consorcio
e SPC), estabelecendo um novo valor recuperavel de Ativo. Neste mesmo
periodo, houve a mensuração das Indenizações Trabalhistas, em montante
ao apurado em processo judicial e a ser pago em curto prazo. 5) Eventos
Subsequentes: Não há fatos ocorridos subsequentes à data de encerramen-
to do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimo-
nial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus
resultados futuros. 6) Capital: Capital de 30.000 ações nominativas sem
valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais.Capital Realizado Lucros Acumulados Resultado do Exercício Distribuições de Lucros          Total

Saldos em 31.12.2015 20.100.000 9.151.628 7.838.824 (2.640.284) 34.450.167
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas 0 5.174.700 7.815.586 (5.751.490) 0
Lucro Líquido do Exercício 0 0 (7.838.824) 2.640.284 (5.198.540)
Saldos em 31.12.2016           20.100.000              14.326.328                    7.815.586                    (5.751.490) 36.490.424

Demonstrações de Resultado  31/12/2016  31/12/2015
Venda Bruta Operacional 46.326.625 36.693.178
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento (189.990) (233.480)
Cofins sobre Faturamento (876.877) (1.077.598)
I.S.S (1.316.535) (1.306.648)
Total (2.383.401) (2.617.725)
Receita Líquida Comercial 43.943.223 34.075.453
Custos dos Serviços Vendidos (30.080.269) (21.821.897)
Lucro Bruto Operacional 13.862.955 12.253.555
Despesas/ Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal (1.661.372) (1.241.739)
Despesas Administrativas (1.200.586) (1.186.926)
Despesas Tributárias (444.867) (298.230)
Participação Societária/
  Equivalência Patrimonial (2.444.113) (1.842.465)
Outras Despesas e Receitas Operacionais 79.613 (137)
Total (5.671.325) (4.569.497)
Depreciação (1.410.325) (1.545.906)
Resultado Antes das Receitas
  e Despesas Financeiras 6.781.304 6.138.152
Despesas Financeiras (18.249) (28.863)
Receitas Financeiras 2.455.391 2.561.256
Resultado antes da Contribuição Social 9.218.446 8.670.545
C.S.L.L. (500.328) (398.029)
Resultado antes do IRPJ 8.718.118 8.272.516
I.R.P.J. (902.532) (709.864)
Resultado Líquido    7.815.586    7.562.653

Diretoria:
Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente

Alciones Amaral Filho - Diretor Comercial
 Luiz Carlos Augusto Silveira Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2016
Lucro Líquido antes do imposto
  de renda e contribuição social
Ajustes por: 9.218.446

9.218.446
IRPJ do período (902.532)
CSLL do período (500.328)
Acréscimo - Aplicações Financeiras (386.826)
Acréscimo de Duplicatas a Receber (4.916.537)
Decréscimo em Outros Créditos 150.111
Decréscimo de Fornecedores (7.980)
Decréscimos de Débitos Sociais 491.841
Acréscimo de Débitos Fiscais 27.236
Acréscimo de Outras Exigibilidades
  (Financiamentos e Cheques a Compensar)    (102.737)
Subtotal - Variações (6.147.751)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.070.695

Demonstrações Fluxo de Caixa Consolidada Exercício Encerrado em 31/12/2016 -  (Valores expressos em R$)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento 31/12/2016
Movimentação Financeiras Investimentos (SCP/Consórcios)   2.159.808

2.159.808
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 585.688
Aquisição Bens Ativo Imobilizado (819.296)
Variação Depreciação     828.280

594.672
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento 2.754.480
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (5.751.490)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (5.751.490)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 73.685
Saldo Inicial Disponivel em 31/12/2015
Caixa 30.532
Banco conta movimento 195.796

226.328
Saldo Final Disponível 31/12/2016
Caixa 30.330
Banco conta movimento 269.684

300.013

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Administradores da Associação Feminina de Estudos
Sociais e Universitários - AFESU. São Paulo - SP. Examinamos as demons-
trações financeiras da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitá-
rios - AFESU (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras: A administração da Entidade é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos
auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança

razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção rele-
vante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do jul-
gamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos re-
levantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com res-
salvas: Reversão de depreciação registrada a maior: Conforme menciona-
do na nota explicativa 7b, durante o exercício de 2015, a Entidade reconheceu
no resultado do exercício, referente a exercícios anteriores a reversão da de-

preciação ocasionado pela revisão da vida útil do imobilizado, seguindo as ori-
entações do CPC 27 - ativo imobilizado, o qual define que a depreciação dos
ativos imobilizados devem ser reconhecidas de acordo com a vida útil de cada
ativo, ou seja, de acordo com o período de tempo durante o qual a Entidade es-
pera utilizar o ativo. O efeito total de anos anteriores registrado no resultado do
exercício foi de R$ 1.236.062, registrado em contrapartida na rubrica de imo-
bilizado. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014, originalmente emitidas em 6 de abril de 2015, não estão
sendo reapresentadas e retificadas em relação aos respectivos valores cor-
respondentes, conforme requerido pelo CPC n° 23 - Políticas Contábeis, Mu-
dança de Estimativa e Retificação de Erro. Caso a Entidade tivesse registrado
os efeitos contábeis decorrentes dessa correção de acordo com os requeri-
mentos previstos no CPC n° 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro, o saldo de patrimônio líquido e imobilizado seria au-
mentado pelo montante de R$ 1.236.062 em 31 de dezembro de 2014. Apura-
ção e divulgação do saldo de gratuidade e voluntariado: Conforme divul-
gado nas notas explicativas 19 e 20 a Entidade tomou serviços a título de
gratuidade e de trabalho voluntário em 2014 para as quais não foram feitas a
devida apuração, apresentação em demonstração do resultado do exercício e

divulgações requeridas em nota explicativa, conforme requerido pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil, não sendo observado a retificação dos respecti-
vos valores correspondentes. Opinião com ressalva: Em nossa opinião,
exceto pelo efeito dos assuntos mencionado na seção Base para opinião com
ressalvas, as demonstrações financeiras, acima referidas, apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários - AFESU
em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos: Auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício anterior: Os balanços patrimoniais, em 31 de
dezembro de 2014 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e respectivas notas
explicativas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram anterior-
mente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório da-
tado em 6 de abril de 2015, sem modificação.

São Paulo, 10 de março de 2017
KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS - AFESU - CNPJ 60.428.646/0001-04...continuação

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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QUINTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2017

PRAZO PARA READMISSÃO
Quando a empresa demite o funcionário sem justa causa, em qual 
prazo poderá readmitir, quando a pessoa pede demissão, qual é a 
regra? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER LICENÇA AMAMENTAÇÃO
Empresa pode conceder licença amamentação ou somente com 
atestado médico? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY
Empresa comercial ao contratar um autônomo na prestação de serviço 
de motoboy, deve aplicar o tratamento de RPA normal ou deve adotar o 
procedimento de recolhimento do SEST/SENAT? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO INDENIZADO COM PERICULOSIDADE
No aviso prévio indenizado de funcionários que recebem adicional 
de periculosidade, o cálculo é feito apenas sobre o salário base? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESGATAR O FGTS DO NOVO CONTRATO
Funcionário aposentado que pede demissão pode resgatar o FGTS 
vinculado ao novo contrato? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE 24HS PARA CUIDADORA DE IDOSOS
Cuidadora de idosos pode trabalhar jornada 24 horas seguidas 
e descanso de 24 horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENSÃO COM DESCONTO NA FOLHA
Funcionário possui muitas faltas e já foi advertido por escritor por 2 
vezes, a empresa pode dar suspensão de 03 dias e descontar na folha? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  7.399.195,75 5.970.171,68
Bancos com Movimento  63,35 394,47
Aplicações Financeiras  297.254,89 239.518,83
Clientes  55.535,73 148.500,00
Estoques  6.635.785,00 5.104.560,70
Imoveis a Venda  396.113,11 396.113,11
Adiantamento a Empregados 
e Representantes  14.443,67 21.707,03

Adiantamento a Fornecedores  - 11.967,74
Compra para Entrega Futura  - 47.409,80
Não Circulante  8.825.138,12 9.207.642,52
Realizavel a Longo Prazo
Depositos e Cauções  8.783,06 36.935,78
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Propria  2.559.753,39 2.559.753,39
Imobilizado
Valores de Custo e 
Correção Monetária  8.461.085,60 8.454.998,94

(-) Depreciações Acumuladas  (2.214.033,52) (1.863.643,98)
Intangível
Programas de CPD  50.242,89 50.242,89
(-) Amortizações sobre 
Programas de CPD  (40.693,30) (30.644,50)

Total do Ativo  16.224.333,87 15.177.814,20

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  413.580,29 298.882,93
Fornecedores  100.959,57 94.676,15
Empréstimos e Financiamentos  - 4.682,42
Obrigações Trabalhistas e Sociais  283.787,84 173.142,35
Obrigações Tributárias  28.832,88 26.382,01
Não Circulante  11.194.588,70 11.575.687,28
Créditos de Pessoa Ligadas  11.194.588,70 11.575.687,28
Patrimônio Líquido  4.616.164,88 3.303.243,99
Capital Social  13.005.197,00 13.005.197,00
(-) Prejuízos Acumulados  (8.389.032,12) (9.701.953,01)
Total do Passivo  16.224.333,87 15.177.814,20

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016.
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Vendas de Produtos 
 e Arrendamentos  3.217.452,43 2.812.544,35
(-) Impostos sobre Vendas  31.987,73 36.554,60
Receita Operacional Líquida  3.185.464,70 2.775.989,75
(-) Custos dos Produtos Vendidos  2.835.410,00 1.976.027,50
Lucro Bruto  350.054,70 799.962,25
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  543.645,35 430.301,53
Depreciações  2.982,01 3.062,21
Impostos e Taxas  3.497,39 1.665,38
Despesas Financeiras  (1.594.086,11) 6.675,56
Outras Receitas  1.360,00 72.281,48
Lucro Operacional  1.395.376,06 430.539,05
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  1.395.376,06 430.539,05
Contribuição Social e I.R.  82.455,17 64.644,69
Lucro Líquido do Exercício  1.312.920,89 364.894,36

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro Líquido do Exercício  1.312.920,89 364.894,36
3- Prejuízos Acumulados  (1.312.920,89) (364.894,36)
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2016/R$ 2015/R$
 atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  1.312.920,89 364.894,36
Ajuste por:
 Depreciações e Amortizações  360.438,34 332.485,12
Lucro Liquido Ajustado  1.673.359,23 697.379,48
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  92.964,27 (88.798,70)
Estoques  (1.531.224,30) (378.718,90)
Outros ativos  94.793,62 (61.396,75)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  6.283,42 (42.661,05)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  110.645,49 (19.077,67)
Obrigações Tributarias  (818,64) 258,12
I.R. e Contribuição Social  3.269,51 5.516,86
Outros Passivos  (4.682,42) 4.682,42
Fluxo Caixa atividades operacionais  444.590,18 117.183,81
Fluxo caixa atividades investimentos
Aquisição de Imobilizado  (6.086,66) (105.346,43)
Fluxo caixa atividades Investimentos  (6.086,66) (105.346,43)
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (381.098,58) 80.137,05
Fluxo caixa atividades 
 Financiamentos  (381.098,58) 80.137,05
Fluxo de caixa do exercício  57.404,94 91.974,43
Saldo no início do exercício  239.913,30 147.938,87
Saldo no final do exercício  297.318,24 239.913,30
Fluxo de caixa do exercício  57.404,94 91.974,43

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - C.N.P.J. 50.612.704/0001-93
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo com a 
Lei 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei. 11638/2007 
e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no resul-
tado pelo regime de competência. 3- Os estoques foram avaliados ao 
valor de mercado. 4- As depreciações e amortizações foram calcula-
das pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 
5- O capital social e de R$ 13.005.197,00 totalmente integralizado e 
representado por 9.369.956.888 ações ordinarias sem valor nominal. 
6- O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido. A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001662-45.2015.8.26.0005 A MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc . FAZ SABER a 
DEISY DO CARMO SILVA, CPF 384.349.448-71, RG 493885134, Brasileira, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação de Cobrança no valor de R$ 8.356,62 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes, relativo às mensalidades não pagas no ano de 2010. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009931-28.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA JOSÉ 
FERNANDES, CPF. 637.434.426-04 e SERGIO DE AZEVEDO, CPF. 011.888.358-38, que a 
COOPESCOLA Cooperativa de Professores e Aux. de Adm. Escolar, lhe ajuizou uma ação 
monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-os 
ao pagamento de R$5.512,75 (atualizado até 20/02/2017). Estando os executados em lugar ignorado, 
foi determinada a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
NCPC. ADVERTÊNCIA: Terão os executados, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecerem impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0806392-22.1997.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0806392-22.1997.8.26.0100. O Dr. Rogério Aguiar Munhoz
Soares, Juiz de Direito da 10ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Conjuge do réu executado, Sra.
Luciene Alves De Araújo Almeida , RG 143.70737, CPF Nº 037.809.008-90 que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua Intimação, por, edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a seguir descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 06 da Quadra LF, Loteamento denominado Terras de Santa Cristina IV,
Situado na Zona urbana do distrito e município da Comarca de Avaré, matrícula nº 33314, do Registro de
Imóveis de Avaré/SP. Terras de Santa Cristina III. Estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a
Intimação da penhora realizada, advertindo-se que o prazo para oferecer impugnação é de 15 dias. E,
para que cheque ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                   (05 e 06)

Citação-Prazo 20 dias. Proc.0028766-06.2013.8.26.0003. A Drª. Laura Mota Lima de Oliveira 
Macedo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara, Comarca de São Paulo, 
SP, na forma da lei, etc...FAZ SABER a S. E. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME-(Grupo Family 
Planejados-Empresa Franqueada da EKO ambiente), CNPJ 15.090.169/0001-57, na pessoa de seu 
representante legal e EDER WILLIANS DOS SANTOS, CPF 348.337.328-40, que CLÁUDIO 
YOSHIMITSU TAKAHASHI, ajuizou ação de Rescisão Contratual dos Contratos de Compra e Venda 
de Móveis Planejados, pedido nº 0739, datado de 18/08/2012 e seu substitutivo datado de 
25/08/2012 e contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, 
datado de 12/01/2013, tendo em vista que o réu não cumpriu os atos; condenando as rés ao 
pagamento de danos materiais no valor de R$ 110.966,36 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e 
seis reais e trinta e seis centavos), morais de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) e 
multa totalizando o valor de R$ 22.928,59 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e nove centavos)-(novembro/2013) e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não 
contestar a ação será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de junho de 2016.   

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013492-92.2010. 
8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Irma Santos Brito, CPF 
274.176.768-80, RG 35.107.751, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Centro de Educação Para Formação de Profissionais Em Saúde Ltda, 
para cobrança de confissão de dívida vencidas antecipadamente em 10/07/2009, totalizando R$ 
7.869,44 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro centavo) (em 07/02/2017). 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 (três) dias pague o débito atualizado ou em 15 (quinze) dias embargue o 
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 30 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos. No caso de pagamento 
no prazo de 3 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, No caso de parcelamento, a falta de 
pagamento implicará o vencimento das parcelas e o seguimento do processo, além da imposição de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo em aberto, sendo vedada a oposição de embargos (§ 5º, 
art. 916, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2017. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1056800-71.2013. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS 
ALBERTO SOARES, Rua Alcantarilla, 122, apto 74, Vila Andrade - CEP 05717-170, São Paulo-SP, 
CPF 530.964.529-20, RG 12.389.02, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de MD EDUCACIONAL LTDA, condenando-o ao pagamento de 
R$26.142,23 (atualizado até Dez/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da_ _l_e_i_. 

AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09 - Sociedade Anônima de Capital Fechado

Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2016
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e 2015.                  São Paulo, 03 de Abril de 2017.

Circulante Dezembro/2016 Dezembro/2015
Caixa e equivalentes de caixa  16.208,11  5.183,71
Contas a receber  3.824.018,34  1.164.273,71
Impostos a recuperar  197.981,79  197.981,79
Outros créditos  237.082,67  61.555,02
Total do Circulante    4.275.290,91      1.428.994,23
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos de controladas e coligadas  318.143,02  466.319,41
Depósitos Judiciais  6.058,99 -
Outros créditos  129.236,97  136.969,84
Total do Realizável a Longo Prazo       453.438,98         603.289,25
Permanente
Intangíveis  10.072.000,00  10.072.000,00
Imobilizado  334.813,57  378.362,88
Total do Permanente  10.406.813,57    10.450.362,88
Total do Não Circulante  10.860.252,55    11.053.652,13
Total do Ativo  15.135.543,46    12.482.646,36

Circulante Dezembro/2016 Dezembro/2015
Fornecedores  3.639.466,53  1.410.865,61
Obrigações fiscais  217.098,61  300.873,38
Total do Circulante    3.856.565,14      1.711.738,99
Não Circulante
Fornecedores  739.810,72
Parcelamento e tributos diferidos  402.091,91  126.029,33
Outras contas a pagar  120.799,14  620.962,29
Total do Não Circulante    1.262.701,77         746.991,62
Patrimônio Liquido
Capital Social  10.077.000,00  10.077.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados  (60.723,45)  (53.084,25)
Total do Patrimônio Liquido  10.016.276,55    10.023.915,75
Total do Passivo  15.135.543,46    12.482.646,36

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 Dezembro/2016 Dezembro/2015
Despesas administrativas  (8.738,39)  (10.537,97)
Depreciação e amortização  (104.121,29)  (79.182,85)
Lucro Líquido Antes do 
 Resultado Financeiro   (112.859,68)        (89.720,82)
Receitas financeiras  192.308,25  120.455,74
Despesas financeiras  (113.034,07)  (38.405,56)
Resultado Financeiro       79.274,18          82.050,18
Resultado Antes dos
 Tributos sobre os Lucros    (33.585,50)          (7.670,64)
Resultado Líquido das 
 Operações Continuadas    (33.585,50)          (7.670,64)
Resultado das operações descontinuadas  25.946,30  5.079,29
Resultado Líquido do Período      (7.639,20)          (2.591,35)
Resultado líquido do período por ação             (1,53)                 (0,52)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa Dezembro/2016 Dezembro/2015
1) Fluxos de caixa originados 
 de atividades operacionais
Resultado líquido  (7.639,20)  (2.591,35)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 líquido ao caixa gerado
 Pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  104.121,29  79.182,85
Resultado na baixa de ativos permanentes  (25.946,30)  (5.079,29)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  (2.685.422,01)  261.060,44
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  2.468.248,49  (157.977,53)
Impostos, contribuições 
 e encargos a recolher  192.287,81  (19.690,05)
Caixa líquida gerada pelas
 atividades operacionais        45.650,08         154.905,07
2) Fluxos de caixa originados de 
 atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível  (34.625,68)  (154.809,17)
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades de investimentos     (34.625,68)      (154.809,17)
3) Variação no Caixa e 
 Equivalentes de Caixa       11.024,40                 95,90
4) Saldos de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa        11.024,40                  95,90
No início do exercício  5.183,71  5.087,81
No fim do exercício  16.208,11  5.183,71

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Lucros

Capital (Prejuízos) 
        Realizado Acumulados                Total

Saldo em 31/12/2014  10.077.000,00  (50.492,90)  10.026.507,10
Resultado do exercício -  (2.591,35)  (2.591,35)
Saldo em 31/12/2015  10.077.000,00  (53.084,25)  10.023.915,75
Resultado do exercício -  (7.639,20)  (7.639,20)
Saldo em 31/12/2016  10.077.000,00  (60.723,45)  10.016.276,55

Balanço Patrimonial

A Diretoria

José Maria Augusto
Contador - CRC 1SP 126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes  

estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Sociedade.


